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(Arbeids)milieuvervuiling    

Gif en Arbeid    

Er wordt thans een veelheid van stoffen geproduceerd en gebruikt. Het aantal door 

de mens gemaakte stoffen dat op ruime schaal omgaat, wordt geschat op tussen de 

50.000 en 100.000. Al deze stoffen kunnen onder bepaalde omstandigheden scha-

de veroorzaken. Als er sprake is van schade wordt gesproken van gif. Of een stof die 

schade kan veroorzaken in de praktijk daadwerkelijk een gif is, hangt af van diverse 

faktoren. Met name de aard en hoeveelheid van de stof en de aard van het organis-

me dat wordt blootgesteld, zijn van groot belang.  

lijk kunnen zijn, zoals chloorgas, arsine 

en fosfine. En in diverse amerikaanse 

chips- en elektronikafabrieken is vast-

gesteld dat vrouwen die er werken, een 

verhoogde kans hebben op het krijgen 

van een kind met aangeboren afwijkin-

gen. Hetzelfde is gebleken bij operatie-

zusters. Op kantoren zijn luchtwegklach-

ten door blootstelling aan de dampen 

van fotokopieermachines of telefaxap-

paratuur niet ongewoon en er zijn ook 

mensen die oog- schade hebben opge-

lopen door spatten van korrektielak. En 

op het land waar het leven goed is, 

vormt gezondheidsschade door bloot-

stelling aan bestrijdingsmiddelen een 

belangrijk probleem. 

De hoeveelheden mogelijk giftige stof-

fen die men in de arbeidsomgeving 

binnen krijgt, zijn meestal aanmerkelijk 

groter dan de hoeveelheid waaraan 

men door milieuvervuiling wordt bloot-

gesteld. De precieze omvang van de 

schade die men door vervuiling van de 

arbeidsomgeving oploopt, is niet goed 

bekend. De schattingen over de bijdra-

ge van blootstelling in het beroep aan 

de kans op kanker variëren bijvoorbeeld 

tussen 2 en 40 procent. Bovendien 

duiken er voortdurend onplezierige ver-

rassingen op. Zo zijn er recent aanwij-

zingen verkregen dat de kans om op 

latere leeftijd de ziekte van Parkinson 

(een vorm van beverigheid) te krijgen, 

sterk kan worden vergroot door de 

blootstelling aan stoffen die het funktio-

neren van het zenuwstelsel beïnvloe-

den, zoals bestrijdingsmiddelen en or-

ganiese oplosmiddelen. 

De tendenzen in de schade die stoffen 

op het werk aanrichten, zijn niet erg 

overzichtelijk. Aan de ene kant zijn er 

ontwikkelingen die de kans op schade 

verkleinen. Er wordt met name in de 

industrie meer ‘op afstand’ en met ge-

sloten apparatuur gewerkt en de aan-

dacht voor arbeidsveiligheid is in de 

industrie belangrijk toegenomen. Dat is 

gunstig voor de kwaliteit van de werk-

omgeving. Anderzijds dringt ‘de chemie’ 

steeds verder door in min of meer am-

bachtelijk werk zoals de bouw, de land-

bouw, het kappersbedrijf, garages, 

schoonmaak- en reparatieaktiviteiten, 

en dat heeft weer nadelige effekten op 

het werkmilieu. 

Alles bijeen lijkt er wat betreft de werk-

omgeving sprake van een aanzienlijk 

behoud van ellende. 

 

Milieuvervuiling 

Naast de vervuiling van de werkomge-

ving is er de milieuvervuiling als gevolg 

van de produktie buiten de direkte 

werkomgeving. 

Deze hangt ten dele samen met de 

produktie zelf en ten dele met de ge-

maakte produkten. 

 

Stoffen die schade kunnen veroorza-

ken, kunnen naar hun effekt op organis-

men worden onderverdeeld in drie 

hoofdgroepen. 

In de eerste plaats zijn er stoffen die 

een organisme niet kan missen, maar 

waarvan te veel niet goed is. Een voor-

beeld daarvan is fosfaat. Alle organis-

men hebben een bepaalde hoeveelheid 

fosfaat nodig. Te veel is echter niet 

goed. Als een mens te veel fosfaat bin-

nen krijgt, dan kunnen de botten broos 

worden. Zit er te veel fosfaat in het wa-

ter, dan gaan bepaalde soorten algen 

woekeren en gaan veel andere wateror-

ganismen dood. 

In de tweede plaats zijn er stoffen die 

een organisme niet nodig heeft, maar 

wel tot op zekere hoogte kan verdragen. 

Een voorbeeld daarvan is zwaveldioxi-

de. Een mens heeft zwaveldioxide niet 

nodig voor zijn gezondheid, maar kan 

een bescheiden hoeveelheid ervan wel 

verdragen. Die hoeveelheid kan overi-

gens van persoon tot persoon sterk 

verschillen. Sommige mensen met ast-

ma kunnen er bijvoorbeeld veel slechter 

tegen dan een doorsnee nederlander. 

En tenslotte zijn er de stoffen waarvan 

elke blootstelling een zeker risiko met 

zich meebrengt. Hierbij gaat het om 

stoffen die erfelijk materiaal kunnen 

veranderen en kanker kunnen veroorza-

ken. 

 

Arbeidsmilieu 

Iemand die werkt, heeft op twee manie-

ren te maken met stoffen die schadelijk 

kunnen uitpakken. 

In de eerste plaats gaat het daarbij om 

de blootstelling aan stoffen op het werk, 

in het ‘arbeidsmilieu’. Er is geen werk te 

bedenken dat in dit opzicht geheel pro-

bleemloos is. 

Ook bedrijvigheid die er schoon uitziet, 

kan problemen opleveren. In fabrieken 

voor mikro-elektronika gaan stoffen om 

die in kleine hoeveelheden zeer gevaar-
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Bij de produktie zoals die in Nederland 

plaatsvindt, worden jaarlijks miljoenen 

tonnen bezwaarlijke bedrijfsafvalstoffen 

in het milieu (water, bodem en lucht) 

gebracht. Daarnaast vormen veel pro-

dukten bij gebruik of na afdanken een 

milieuprobleem. 

Kunstmest, piepschuim, autoos, batte-

rijen, motorolie en bestrijdingsmiddelen 

zijn daar voorbeeld van. 

De milieuverontreiniging door stoffen is 

een probleem dat kwa ernst nog altijd 

toeneemt. Dit is vooral het gevolg van 

het feit dat veel stoffen zich op bepaal-

de plaatsen ophopen. In de praktijk zijn 

dat met name de bodem en de atmos-

feer. Door de aanhoudende toevoeging 

van bezwaarlijke stoffen aan de bodem 

wordt deze vuiler en vuiler. En door de 

toename van de konsentraties van stof-

fen als chloorfluorkoolwaterstoffen, 

halons, distikstofoxide, methaan en 

kooldioxide in de atmosfeer wordt het 

geleidelijk aan warmer op aarde en 

takelt de ozonlaag (die bescherming 

biedt tegen ultraviolette straling) af. 

Wil men problemen als de bodemver-

vuiling, de verzuring, de besmetting van 

grondwater, de afbraak van de ozon-

laag en de opwarming van het klimaat 

niet verder laten verergeren, dan moet 

de toevoeging van een groot aantal 

stoffen aan het milieu terug met per-

centages die variëren van 85 tot 100 

procent. 

 

Niet van een leien dakje 

In beginsel kan men als werknemer een 

belangrijke bijdrage leveren aan de 

verbetering van de arbeidsomstandig-

heden en de bestrijding van de milieu-

vervuiling. 

In de praktijk gaat dat niet van een leien 

dakje. Het lijkt goed dit te illustreren 

aan twee aktuele voorbeelden: asbest 

en dinoseb, die zowel in de werkomge-

ving als het milieu in het algemeen aan-

zienlijke problemen veroorzaken. 

 

Asbest 

Asbest is een vezelig materiaal dat bij 

inademing de kans op mesothelioom 

(borstvlieskanker) en longkanker sterk 

kan vergroten. Naar schatting zijn er in 

Nederland jaarlijks 100 nieuwe geval-

len van mesothelioom en 100 tot 400 

nieuwe gevallen van longkanker vooral 

als gevolg van blootstelling in het be-

roep. In de jaren zeventig en het begin 

van de jaren tachtig werd er vooral door 

de vakbonden veel gedaan om de bloot-

stelling aan asbest te verminderen. 

De Industriebond FNV vond de terug-

dringing van asbest-toepassingen be-

langrijker dan de werkgelegenheid, het-

geen zich onder meer manifesteerde bij 

Linoleum Krommenie, waar vloerbedek-

king met asbest werd gemaakt. In 1982 

bereikte de toepassing van asbest in 

Nederland een dieptepunt. Sedertdien 

is er echter weer duidelijk sprake van 

een stijgende lijn in het gebruik. De 

toepassing van asbest in remvoeringen 

van autoos, met ernstige gevolgen voor 

de werkomstandigheden in garages en 

de kwaliteit van de buitenlucht, neemt 

sterk toe. Zo ook de toepassing van 

asbestcementprodukten in de bouw. 

Voor beide toepassingen van asbest zijn 

minder gezonheidsbezwaarlijke alterna-

tieven voorhanden. Zelfs een bedrijf als 

Eternit, de voornaamste producent van 

asbestcementprodukten in Nederland, 

heeft over de hele lijn vervangende pro-

dukten op de plank. De druk om deze 

alternatieven ook daadwerkelijk te be-

nutten, is thans echter zwak. Slechts 

enkele vakbondsgroepen (bijvoorbeeld 

de AbvaKabo bij de amsterdamse Ge-

meentereiniging) zitten met sukses 

achter vervanging aan. In de bouw en 

het garagebedrijf, waar asbest in de 

werkomgeving de meeste problemen 

geeft, is de druk richting asbestvrij mini-

maal. Iedereen zit daar op iedereen te 

wachten. 

 

Dinoseb 

Dinoseb is een bestrijdingsmiddel dat 

wordt toegepast voor de doding van loof 

en de bestrijding van onkruid. In 1986 

werd het in de Verenigde Staten verbo-

den, omdat het bij gebruik leidt tot een 

blootstelling van toepassers en omwo-

nenden die bij proefdieren voortplan-

tingsstoornissen (zoals aangeboren 

afwijkingen) veroorzaakt. Andere landen 

zoals Canada, Finland, Engeland, Dene-

marken, de Bondsrepubliek en Colum-

bia volgden het amerikaanse voorbeeld. 

Dinoseb is daar vervangen door andere 

- minder bezwaarlijke - bestrijdingsmid-

delen of mechaniese vormen van on-

kruidbestrijding en loofdoding. Neder-

land is nog niet tot een verbod overge-

gaan. Dit hoewel er in Nederland nog 

een extra reden is voor een verbod: de 

vervuiling van het grondwater met na-

me op zandgronden. Het uitblijven van 

een verbod in Nederland is een recht-

streeks gevolg van bemoeienissen van 

het bestrijdingsmiddelenbedrijf Luxan in 

Eist, gesteund door de bij dit bedrijf 

aktieve bonden. Deze maakten een 

groot punt van het verlies aan afzet en 

werkgelegenheid bij dit dinoseb leveren-

de bedrijf. En dit argument was 

(ofschoon elders de werkgelegenheid 

bij een verbod zou toenemen) voor de 

ministeries van Sociale Zaken en Land-

bouw voldoende om zich met sukses 

tegen een snel verbod te keren. 

 

Deze voorbeelden illustreren dat een 

verloop van aandacht (asbest) en gevol-

gen voor de werkgelegenheid bij een 

bedrijf (dinoseb) belangrijk kunnen bij-

dragen aan het voorbestaan van min-

der gezonde toestanden. 

Aan beide soorten remmen op een ver-

betering van milieu en arbeidsomgeving 

valt het nodige te doen. Indien men de 

bakens tijdig verzet, kan men de onaan-

gename gevolgen van wegvallende pro-

http://www.solidariteit.nl/nummers/27/inhoud.html


Solidariteit nr. 27, februari 1988 

http://www.solidariteit.nl/nummers/27/inhoud.html  3 

 

dukten of dure milieuvoorzieningen 

beperken of voorkomen. En meer aktie-

ve bemoeienis van de bonden met mili-

eu en arbeidsmilieu kunnen de toe-

stand van beide verbeteren. 

 

Aanpassing 

Verbetering van het chemiese arbeids-

milieu gaat meestal gepaard met zeke-

re kosten. 

Dit is de voornaamste drijfveer achter 

een aan belang winnende trend waarbij 

de arbeidsomstandigheden niet worden 

aangepast aan de werknemers, maar 

de werknemers aan de arbeidsomstan-

digheden. Tussen personen bestaan 

belangrijke verschillen in de gevoelig-

heid voor bepaalde stoffen. Ten dele 

zijn deze verschillen sexe-gebonden. 

Soms kunnen vrouwen in doorsnee 

slechter tegen bepaalde stoffen dan 

doorsnee-mannen, en soms is het om-

gekeerde het geval. De toenemende 

inzichten in de verschillen in gevoelig-

heid en de mogelijkheid om de gevoe-

ligheid bij de selektie voor bepaalde 

banen vast te stellen (al dan niet met 

laboratoriumtests) openen nieuwe mo-

gelijkheden. Ze maken het technies 

gesproken makkelijker om de proble-

men niet op te lossen door de arbeids-

omstandigheden ook voor ‘gevoeliger’ 

personen gezond te maken, maar ze uit 

de weg te gaan door alleen diegenen 

een baan te geven die goed tegen de 

vervuiling kunnen. 

Bij de algemene milieuvervuiling wordt 

uitgegaan van het principiële standpunt 

dat ‘de norm’ ook de meest gevoelige 

moet beschermen; bij de vervuiling van 

het arbeidsmilieu lijkt zich een praktijk 

te gaan ontwikkelen die daarvan meer 

en meer afwijkt. 

Voor degenen die zich bezighouden met 

gif en arbeid is hier een belangrijke en 

principiële kwestie in het geding. 

 

Lucas Reijnders 

(Stichting Natuur en Milieu;  

Donkerstraat 17, 3511 KB Utrecht) 
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